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Em Sessão Ordinária realizada no dia 21 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Executivo e Legislativo Municipal. 
 
Projeto de Lei Nº 042/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja emenda é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar 04 (quatro) Merendeira Escolar, 
para necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras 
providências”. (APROVADO) 

 
Projeto de Indicação Nº 010/2017 de autoria do Vereador Ademar de Oliveira, 

cuja a emenda é a seguinte: “Institui o programa de proteção de animais domésticos 
no Município de Glorinha e dá outras providências”. (APROVADO) 

 
Projeto de Indicação Nº 011/2017 de autoria do Vereador Ademar de Oliveira, 

cuja a emenda é a seguinte: “Institui Monumento à Bíblia Sagrada na Praça Nossa 
Senhora da Glória e dá outras providências”. (APROVADO) 

 
Requerimento Nº 136/2017 de autoria dos Vereadores Geani Maria dos Santos 

Duarte e Oscar Weber Berlitz, cuja a emenda é a seguinte: “Que seja realizado o 
estudo de viabilidade a fim de providenciar a instalação de câmera(s) de 
monitoramento na Praça Rotary, bem como a manutenção e ampliação da 
iluminação pública existente no local”. (APROVADO) 

 
Requerimento Nº 138/2017 de autoria do Vereador João Carlos Soares, cuja a 

emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada a extensão do serviço de entrega de 
correspondências até o Condomínio Flor de Campo, no Município de Glorinha”. 
(APROVADO) 

 
Requerimento Nº 139/2017 de autoria do Vereador Oscar Weber Berlitz, cuja a 

emenda é a seguinte: “Que seja realizada revisão na rede elétrica localizada na 
Estrada do Rincão, nas proximidades do Nº 3.463, no Município de Glorinha, tendo 
em vista a constante falta de energia na localidade supracitada”. (APROVADO) 

 
Requerimento Nº 140/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja a emenda é a 

seguinte: “Que seja agendada uma reunião entre o Poder Legislativo Municipal de 
Glorinha e a referida instituição, para tratar de assuntos de interesse local”. 
(APROVADO) 

 
Pedido de Providências Nº 079/2017 de autoria do Vereador Erico Homero 

Scherer, cuja emenda é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal dê 
continuidade na obra de canalização da Estrada Maria Etelvina da Cunha Bueno, 
nas proximidades do Nº 1.297, bem como a limpeza do valo existente no local, por 
toda sua extensão”. (APROVADO) 

 
Pedido de Providências Nº 080/2017 de autoria do Vereador Ademar de 

Oliveira, cuja emenda é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
ensaibramento no acostamento da ERS-030, em ambos os lados, entre a Parada 131 
e o Loteamento Casa de Campo”. (APROVADO) 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, N° 23.990, 2° Piso, Centro, Glorinha/RS - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487.1009 

www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

Pedido de Informação Nº 035/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 
Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo 
Municipal a prestação de contas referente ao 26º CAMPEONATO MUNICIPAL 
TRADICIONAL DE TIRO DE LAÇO, nos termos da Cláusula 5 do Termo de Fomento 
Nº 001/2017, bem como anexar cópia de todos os documentos comprobatórios dos 
gastos”. (APROVADO) 

 
Pedido de Informação Nº 036/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo 
Municipal informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para prevenção 
ao uso de drogas no Município de Glorinha”. (APROVADO) 

 
Pedido de Informação Nº 037/2017 de autoria do Vereador João Carlos 

Soares, cuja emenda é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre a composição dos Conselheiros do Plano Diretor do Município 
de Glorinha, especificando seus membros titulares e suplentes, bem como quais 
segmentos que os mesmos representam”. (APROVADO) 

 
 
Atenciosamente,  
 
           

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha 
     
 
 
 
  
     

 

 

 

  


